
 
                                                          Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 3, nummer 3 

Bosgouw 1 – 1352 GA Almere - www.gouwen.nl - e-mail: info@gouwen.nl 1 

 
Nieuwsbrief april 2010 

 
 
Beste tennisliefhebbers van De Gouwen, 
 
 
Vrijwilligers en nieuwe leden gezocht! (bijdrage van Manfred van Veghel) 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Een mooie nieuwe website, elektronisch afhangen en via 
internet je bardienst inplannen. Het bestuur heeft niet stilgezeten afgelopen winter. De banen liggen er 
prachtig bij en spelen een stuk beter dan vorig jaar rond deze tijd. Veel dank aan de baancommissie! 
Koos heeft op zijn verjaardag vanaf de vroege ochtend druk gewalst en andere voorbereidingen 
getroffen. Een prachtig voorbeeld van een vrijwilliger in hart en nieren, een beloning kon dus ook niet 
uitblijven. Koos, geniet van je flesje OUZO. 
 
Er zijn veel competitieteams dit jaar, volle bak kunnen we wel zeggen. En met alle activiteiten die 
gepland staan wordt het een druk jaar. Maar om dit tot een succes te maken hebben we 
ondersteuning nodig. In de eerste plaats zoeken we nieuwe leden. Om dit kracht bij te zetten zijn de 
afgelopen weken zo'n 2500 flyers verspreid en heeft ieder lid bij het ophalen van de ledenpas twee 
gratis dagkaarten gekregen. Maak hier gebruik van en nodig iedereen die je kent uit om kennis te 
maken met tennis en met De Gouwen. Laat de dagpas achter in de groene brievenbus in de hal, 
zodat we je introducé een leuk lidmaatschap kunnen aanbieden. 
 
Maar al deze activiteiten worden nog uitgevoerd door een te kleine groep mensen. Om een vereniging 
als De Gouwen draaiende te houden moet er gemiddeld per lid zo'n 40 uur vrijwilligerswerk worden 
uitgevoerd. Lang niet iedereen levert op dit gebied zijn of haar bijdrage. Zo zijn er nog veel mensen 
die hun bardienst nog niet hebben geregistreerd. Dit is tot op heden de enige verplichte 
vrijwilligersactiviteit binnen de vereniging. Dus hierbij een oproep aan een ieder om zijn schouders 
onder de vereniging te zetten. We hebben jullie hard nodig, dus laat zien dat je hart voor De Gouwen 
op de goede plaats zit. En meldt je als vrijwilliger bij activiteiten@gouwen.nl 
 
Bericht vanuit de baancommissie 
Leden die (overdag) willen tennissen verzoeken wij expliciet om gebruik te maken van het digitaal 
afhangbord. Wanneer op het scherm wordt aangeven dat bepaalde banen geblokkeerd zijn voor 
baanonderhoud, gelieve deze banen dan ook niet te gebruiken. Omdat de banen nog “vers” liggen is 
het van belang dat er vanaf het hek tot en met het net wordt gesleept, dus niet alleen vanaf de 
baseline. Hierop zal de komende maanden streng gecontroleerd worden door het bestuur en de 
baancommissie.  
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Competitie 2010 (bijdrage van Francisca van Gulden) 
De competitie is inmiddels voor alle teams (donderdag, zaterdag en zondag) van start gegaan. Er zijn 
al een aantal mooie resultaten geboekt en een aantal teams hebben in ieder geval plezier maar het 
winnen moet nog komen. De competitie is nog “jong” dus er kan van alles gebeuren. Ik ga er vanuit 
dat we ook dit seizoen toch wel een aantal teams kunnen huldigen als zij kampioen zijn geworden.   

In totaal spelen er 14 teams mee in de officiële competitie en hebben we op zondag nog twee 
damesteams die hun eigen competitie hebben opgezet. Dit betekent vooral op zaterdag dat er een 
beperkt aantal banen beschikbaar zijn voor de recreanten. Op zaterdag spelen er in totaal altijd 5 
teams thuis. Dat houdt in dat er op zaterdag tot 12.00 uur in ieder geval 1 recreanten baan (baan 1) 
beschikbaar is. Vanaf 12.00 uur zijn alle banen bezet door de competitieteams. Vanaf 19.00 uur zijn in 
principe (onder voorbehoud van uitloop van partijen) alle banen beschikbaar voor de recreanten. 

Op zondag zijn tot 12.00 uur alle banen beschikbaar voor de recreanten. Vanaf 12.00 uur wordt er 
bijna elke week gebruik gemaakt van alle banen. Vanaf 18.00 uur zijn de banen weer beschikbaar 
voor de recreanten. De zaterdag competitie duurt tot en met 29 mei en de zondag competitie duurt tot 
en met 30 mei. 

Ook op donderdag hebben we een damesteam meespelen met de competitie. Deze dames gebruiken 
op donderdag vanaf 10.00 uur twee banen. De overige banen zijn beschikbaar voor de recreanten. 
Alle spelers die geen competitie spelen daar wil ik tegen zeggen “kom op zaterdag of zondag 
gezellig een kijkje nemen op het park om onze spelers aan te moedigen”. 

Alle competitiespelers veel succes met de komende wedstrijden. Zet hem op!! 

Inschrijven bardiensten 
Een aantal leden heeft zich nog niet ingeschreven voor twee (verplichte) bardiensten. Bijgaand een 
overzicht vanuit de bardienstplanner. Hierop zijn de ingevulde en nog beschikbare bardiensten af te 
lezen. Geef je bardienst zo spoedig mogelijk op anders zijn we genoodzaakt om kosten door te 
berekenen welke gelijk staan aan de afkoop per bardienst van 25 euro. Meer informatie over het 
inschrijven voor bardiensten, kijk op onze website of neem contact op met Sebastiaan Sanders via 
kantine@gouwen.nl. 

Afhalen ledenpas 
Er zijn nog steeds aan aantal leden die hun pas nog niet opgehaald hebben. Leden die alsnog hun 
pas willen hebben kunnen zich melden bij Sebastiaan Sanders via kantine@gouwen.nl.   

Clubkampioenschappen 2010 (bijdrage van Francisca van Gulden) 
Dit jaar is gekozen voor een andere opzet van de clubkampioenschappen. De clubkampioenschappen 
zal in twee delen worden gesplitst. Van 7 tot en met 13 juni worden de enkelpartijen gespeeld 
(inclusief finale) en 4 tot en met 12 september de dubbel- en mixpartijen (inclusief finale). Ook nieuw 
dit jaar is dat er volgens de officiële KNLTB ranking wordt gespeeld. Dus ook met de 
clubkampioenschappen kun je punten halen!!  

Binnenkort ontvangen jullie bericht als de inschrijvingen voor beide kampioenschappen is geopend. 
Voor beide onderdelen (enkel en dubbelspelen) geldt dat er zoveel mogelijk in poules gespeeld zal 
worden. Met deze nieuwe opzet hopen we op een groot aantal inschrijvingen. Indien de inschrijvingen 
wederom tegenvallen zal dit voorlopig de laatste keer zijn de clubkampioenschappen worden 
georganiseerd. Daarom een oproep aan alle leden “LAAT DIT NIET GEBEUREN”.  

Vragenlijst 
Zoals jullie wellicht al hebben kunnen zien heeft het bestuur en haar vrijwilligers niet stil gezeten en 
wordt er gekeken hoe we het tennissen voor huidige en potentiële leden nog leuker en aantrekkelijker 
kunnen maken. Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben wij nog meer vrijwilligers nodig. Wij 
hebben daarom een vragenlijst gemaakt zodat ieder lid kan aangeven welke bijdrage hij/zij in de  
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toekomst zou willen leveren. Ben je nu niet beschikbaar, maar zou je bijvoorbeeld graag over een 
aantal jaren benaderd willen worden als voorzitter of voor welke andere functie dan ook, dan willen we 
dat graag weten. Een groot aantal leden, waaronder alle competitiespelers, heeft de vragenlijst reeds 
ontvangen. Vul s.v.p. bijgaande vragenlijst ook in, kopieën zijn te vinden in de kantine en of via de 
website. 

De ingevulde vragenlijst kun je in de groene bus deponeren of aan het bestuur geven, zodat het 
bestuur verder kan werken aan de toekomst van De Gouwen samen met jullie. 

 
Tenslotte 
Vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. deze nieuwsbrief kunt je richten aan Femma Hofman via 
nieuwsbrief@gouwen.nl 
 
 
 
Vriendelijke tennisgroet, 
 
 
 
Het bestuur                                              
 
Manfred van Veghel 
Harry van Vugt 
Sebastiaan Sanders 
Stanley Geukens 
Sven Zaal 
Femma Hofman     
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                      
 
 
 

                                                                        


